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Ailton Carlos da Silva, atual Diretor Administra-
tivo do Clube da Adepol, é o entrevistado desta 
semana, contando sua trajetória profissional e 
as principais lembranças que tem da carreira e 
da movimentada vida na capital federal, onde 
reside há 50 anos.

De Barreiras, na Bahia, o delegado veio para 
Brasília ainda muito jovem, o que não o impediu 
de alcançar seus objetivos com tamanha deter-
minação e força de vontade. 

Sua história na Segurança Pública teve início 
como agente de trânsito no Departamento de 
Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF), 
onde trabalhou por três anos. Em 1985, tomou 
posse como agente de polícia na Polícia Civil 
do Distrito Federal (PCDF), enquanto cursava 
Direito no antigo Centro Universitário de Brasí-
lia (UniCEUB). 

Sua primeira lotação foi na 16ª Delegacia, em 
Planaltina, onde também morava. Durante a 
experiência, teve a oportunidade de trabalhar e 
aprender com vários “gebianos”, tratamento ca-
rinhoso aos que integraram a Guarda Especial 
de Brasília (GEB), primeiro segmento da Segu-
rança no DF. Em 1988, concluiu a graduação e, 
pouco depois, foi aprovado no concurso público 
para delegado de polícia do DF. 

Após rápida passagem pelas 2ª (Asa Norte) e 
10ª (Lago Sul) DPs, retornou à 16ª Delegacia, 
onde permaneceu como plantonista, cartorário 
e assistente até o ano de 1999. No mesmo ano, 
foi delegado adjunto na Delegacia de Vigilân-
cias e Capturas (DVC/DPE), tornando-se, em 
2000, delegado-chefe da Delegacia de Tóxicos 
e Entorpecentes II (DTE II). 

Doze meses depois, aceitou o desafio de co-
mandar a 30ª DP (São Sebastião), onde per-
maneceu por três anos. Em seguida, assumiu a 

chefia da antiga Delegacia de Repressão a Fur-
tos (DRF), e, depois, a 29ª DP (Riacho Fundo) e 
as Delegacias de Crimes Contra o Consumidor 
(DECON) e Contra a Ordem Tributária (DOT).

Segundo ele, a Polícia Civil proporcionou o 
“descortinar de vários horizontes”. E comple-
ta: “Tenho imenso orgulho por ter contribuído 
na resolução de vários de crimes. No dia a dia, 
aprendemos a diferenciar o Direito e a Justiça. 
Na atividade, tive vários professores e exem-
plos de competência, lisura, honradez e amiza-
de. Agradeço imensamente aos colegas com os 
quais trabalhei; que me ajudaram muito com es-
pírito de equipe. A família também sempre este-
ve presente, dando apoio moral e material tanto 
nos momentos de alegria quanto nos momentos 
difíceis”.

Carreira proporcionou oportunidade para
delegado conhecer novos horizontes
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Clube da Adepol

Após a longa jornada na carreira, repleta de re-
conhecimento e realização pessoal e profissio-
nal, Ailton se aposentou, em 2011, quando es-
tava lotado na Assessoria Institucional. “Estou 
aposentado há 9 anos, e, certamente, faz falta 
o convívio com os colegas no cotidiano. Porém, 
a certeza do dever cumprido ameniza o vácuo 
que ficou”, compartilha o policial. 

Atualmente o delegado ocupa a Diretoria Admi-
nistrativa da Adepol DF, e possui planos para 
2021: “Estamos trabalhando em busca de bene-
fícios e comodidade aos nossos associados. No 
clube destacamos a troca do gramado do Fute-
bol Society, a reformulação do parque infantil e 
a criação do Espaço Mulher, dentre outros pro-
jetos”, revela o diretor.

Aposentadoria
   
Ailton conta, ainda, que um dos segredos 
para enfrentar os desafios da vida, para 
ele, foi e é o futebol, que sempre serviu 
como uma “válvula de escape”.

Com a nova fase, veio aliada a vontade 
de participar de corridas e a descoberta 
de um novo hobby: passear de motoci-
cleta com os colegas policiais. 

Revivendo memórias, ele relembra o 
companheirismo que cultivou durante a 
carreira, e as práticas desportivas das 
quais participou, sobretudo através dos 
jogos entre Unidades Policiais, que tam-
bém marcaram sua história e propicia-
ram laços que perduram até hoje, espe-
cialmente entre aposentados. 

“Particularmente, tenho procurado as 
práticas desportivas, maior envolvimento 
com o Clube e mais tempo com a família, 
adequando a vida, de modo geral, à nova 
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fase. E tenho conseguido! Parodiando o 
cantor Zeca Pagodinho, “[...] sou feliz e 
agradeço por tudo que Deus me deu!””, 
concluiu o eterno delegado.
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Mobilização em todo país contra retrocessos
na Segurança Pública
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Nesta segunda-feira (22/3), delegados e outros servidores da Segurança Pública protestaram,em 
todo o Brasil, contra os inúmeros retrocessos que as categorias vêm sofrendo com as reformas do 
governo federal. O movimento ficou conhecido como “Lockdown da Segurança Pública”. 

A PEC Emergencial 186/2019, que foi promulgada e provoca o congelamento salarial dos servi-
dores, entre outras mudanças, foi um motivos da manifestação; além da Reforma Administrativa 
(PEC 32/2020), em tramitação na Câmara dos Deputados,que altera as regras de estabilidade dos 
servidoreseestipula novos tipos de vínculo empregatício com o Estado.

A priorização de vacinas para as forças de Segurança, que trabalham na linha de frente da pande-
mia, também estava na pauta das reivindicações. 

O protesto foi promovido pela União dos Policiais do Brasil – UBP – com apoio da ADPJ, 
Sindepo-DF e outras 19 entidades representativas de carreiras da segurança pública. 
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Presidente do Sindepo-DF se reúne com
relator da MP que altera estrutura da PCDF

O presidente do Sindepo-DF, Rafael Sampaio, juntamente com representantes de outras entidades, 
reuniu-se, na última terça-feira (23/3), com o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), relator da 
Medida Provisória 1014/20, que trata da estrutura orgânica da Polícia Civil do Distrito Federal.

No encontro, o deputado afirmou que vai apresentar à Secretaria de Governo as emendas que tra-
tam da segurança jurídica no exercício de direitos e garantias pelos servidores da PCDF. 

“O deputado Luis Miranda, sempre preocupado com o Distrito Federal, já está preparando o relató-
rio com diversas emendas que de alguma forma atendem aos nossos anseios”, informou Sampaio. 

A MP foi elaborada pelo Palácio do Planalto após a Secretaria de Segurança Pública do DF encami-
nhar os ajustes. Como a PCDF é custeada com recursos da União, apenas o Congresso Nacional 
pode legislar sobre a entidade.
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Assembleia Geral aprova criação de fundo
para proteção veicular

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada na última quinta-feira (25/3), em formato virtual, fo-
ram votadas algumas pautas importantes para os afiliados. Por unanimidade, foram aprovadas 
pelos presentes a venda de um veículo do Sindepo e a criação de um fundo de autogestão para 
proteção veicular.

“Com a criação do fundo, nós teremos a condição de ter um sinistro menor, cerca de 50% do valor 
de mercado. Nós do Sindepo estamos buscando alternativas para diminuir as despesas dos afilia-
dos, usando a estrutura do sindicato, para que todos tenham uma melhora na qualidade de vida”, 
disse o presidente do Sindicato, Rafael Sampaio.  

Outro item aprovado, com apenas dois votos contrários, foi o início do processo de alienação de 
duas salas comerciais localizadas no Brasília Shopping. Uma comissão especial, formada pela di-
retoria do Sindicato, ficará responsável pela avaliação dos imóveis junto às empresas habilitadas. 
De acordo com Sampaio, neste momento as salas encontram-se vazias, gerando prejuízo ao Sin-
dicato. Após a conclusão da avaliação, a venda será decidida em nova assembleia.  

Durante a reunião, também foram discutidos temas de interesse da categoria, como a remuneração 
do trabalho voluntário e a possibilidade do ingresso de ação judicial coletiva questionando os valo-
res pagos atualmente. “A nossa hora de trabalho paga pelo governo não é razoável para a nossa 
classe”, afirmou Sampaio.
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Forças de segurança do DF protestam
contra medidas impostas pela PEC emergencial

Confira no link.

DELTA NA MÍDIA

https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/03/4912422-forcas-de-seguranca-do-df-protestam-contra-medidas-impostas-pela-pec-emergencial.html
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Policiais reclamam em protesto:
“A gente não é ouvido pelo governo”

Confira no link.

DELTA NA MÍDIA

https://www.metropoles.com/brasil/policiais-reclamam-em-protesto-a-gente-nao-e-ouvido-pelo-governo
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Policiais fazem mobilização nacional contra
a reforma administrativa

Confira no link.

DELTA NA MÍDIA

https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/03/4913390-policiais-fazem-mobilizacao-nacional-contra-a-reforma-administrativa.html
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Em manifestação, policiais civis do DF
pedem vacina contra a Covid-19

Confira no link.

DELTA NA MÍDIA

https://www.metropoles.com/distrito-federal/em-manifestacao-policiais-civis-do-df-pedem-vacina-contra-a-covid-19
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Pressão por vacina cresce após 9 mortes
de PMs do DF em 9 dias

Confira no link.

DELTA NA MÍDIA

https://www.metropoles.com/distrito-federal/pressao-por-vacina-cresce-apos-9-mortes-de-pms-do-df-em-9-dias
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DF precisa de 45 mil doses para vacinar todos os
profissionais da segurança pública

Confira no link.

DELTA NA MÍDIA

https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2021/03/4913673-df-precisa-de-45-mil-doses-para-vacinar-todos-os-profissionais-da-seguranca-publica.html
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Covid-19 mata nove policiais militares em oito dias, no DF

Confira no link.

DELTA NA MÍDIA

https://globoplay.globo.com/v/9374189/
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Descontos exclusivos nos mais diversos serviços e produtos? 
Aqui tem!

Em 2021, as Entidades Integradas renovaram parceria com um clube de benefícios pensado espe-
cialmente para seus associados, atendendo a todos os gostos e idades. 

Com ampla rede de lojas físicas e virtuais que oferecem descontos exclusivos nos melhores pro-
dutos e serviços do Brasil, nos setores de automobilismo, turismo, alimentação, educação, saúde, 
moda, beleza e muito mais! 

Acesse o site www.clubedodelegado.com.br e saiba mais sobre o Clube do Delegado.

http://www.clubedodelegado.com.br
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REDES SOCIAIS
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CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo 

Rafael Sampaio 
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Marina Rodrigues 
 

Diagramação 
Caroline Sousa

REDES SOCIAIS CONTATO

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575
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https://www.facebook.com/QueroSerDelegadoOFICIAL/
https://www.facebook.com/adepolsindepodf/
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
http://adepolsindepo.org.br

